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ISTEN ELÖ TT 

A gondviselés. 

István király napját :~góta ~n.?epeltük olyan 
emelkedett és minden Jot remelo hat;g1.Iiat?an, 
mint az idén. Az a birodalom. melyet ? al~pltot~ 
meg. éppen emlékünnepe idej,én kezd lsm;t azza 
lenni, ami alatta is volt. S mmdez nem vel~~lel} , 
hiszen a napjainkban sokat emlegetett !,torte. 
nelmi erők" mögött lehetetlen ott nem latnunk 
ugyanazt az isteni gondviselést, melynek meg
ingathatatlan fundamen,tumára ~elrezt~ ,volt 
István király saját magat. uralmat es fokepen 
azt a birodalmat, melyet halála közeledtekor 
sem tudott semmiféle más földi alapra helyezni. 
Ez az utóbbi mondat azonban azt a látszatot 
keltheti, mintha a gondviselés csak amolyan 
kegyes vigasztalas lenne földi tervei,nk ~;g. 
hiúsulásakor. Hiszen csakugyan: I stvan klraly 
mindent megpróbált, hogy birodalmát megfe
lelő utódra hagyhassa, de a sors keresztülhúzta 
számításait. Elsőne!t kiszemelt utódja, fia, Imre 
herceg, vadkan vadászaton áldozatul esik, pedig 
az egykorú leírások szerint nemcsak kegyes 
lelkű , de az uralkodás kötelességeire teljes mér
tékben felkészült és igen tehetséges fiatal em
ber volt, akiből talán atyjánál is nagyobb ural
kodó válhatott volna. Tragikus sors, hogy há
rom legnagyobb királyunk (I. István, Nagy La
jos és Mátyás) közül egyik sem hagyhatott 
maga után fiú utódot, aki folytathatta volna a 
lánglelkű apa munkáit. Ki tudja, ha Imre her
ceg apja előtt meg nem hal, ha trónra kerülhet, 
ha elmaradnak a trónutódlással járó s az ide
gen Péter miatt különösen is kiélesedett magyar 
pártviszályol{, - milyen hatalmas lendületet 
vett volna a fiatal magyar birodalom. István 
második utód-jelöltje, Vazul. méltatlanná teszi 
magát az utódlásra. mert orgyilkost bérel fel 
István megöletésére. Igaz, hogy e tette nincs 
teljes bizonyosságga! rábizonyitva s az is igaz, 
hogy, ha tényleg ő volt az értelmi szerző, ebben 
régi magyar szokás vezérelhette, mely az el
erőtlenedett uralkodót élete elvéteIével kívánta 
m.egakadályozni abban. hogy aggkori gyengesé
gevel országát és népét romlásba döntse (lásd 
Álmos esetét). - a tény azonban az. hogy Va
zult maga István megvakitatta és megcsonkit
t~lta . A2. utód kérdése ezután még nehezebbé 
valt. mert Vazul három fiát István száműzette. 
V~g?l is .~em látolt más megoldást. mint a trónt 
novere (Iara , Orseolo Péterre, a birodalmat pe
dig az isteni gondviselésre hagyni. Ez az utóbbi 
az.onban nem jelentett nála szemforgató sem
mltmond~st, hanem erős meggyőződésének kö
vetkezmellye volt az. Több, mint 900 ev telt 
el a~6ta. s, m~ különösen is ugy látszilt. , hogy 
Ist van klraly JÓ kezekbe tette le birodalma sor-
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sáto miltal' az isteni gondviselesnek ajánlotta 
fel azt . 

. E~ a.z alkalo~ .~ugallla azt a gondolatot, hogy 
b~bl1(!'-t,sm.ertetesunlc során most a gondviselés 
kerdesevel foglalkozzunk. Mit jelent tulajdon
ke:pe!;"' .az isteni gondvi.selés f~galma, miképen 
muködlk az. hogyan vIselkedjek az az ember 
aki hisz benne? Nincs-e ellentetben az a sokat 
emlegetett szabad akarattal? Nem jelenti-e azt. 
hogy az ember nyugodtan ölbeteheti a kezeit 
mert hiszen az isteni gondviselés amúgy is el: 
végez helyette mindent? 

Ezek a kérdések nagyon jogosaknak látsza
nak, sőt nagyon időszerűeknek is , hiszen a " mo
dern" ember nem olyan gyermeki lelkületü, 
mint a régi korok népei. hogy ne látná meg 
minden kérdésben a nehézségeket is. Mindez 
azonban csak látszat. Nem az a látszat , mintha 
a modern ember nem tenné fel magának a fenti 
kérdéseket, hanem az. hogy csak a modern em
ber teszi fel azokat. Minden idők nagy kérdései 
voltak azok s mindíg újra és újra kellett rájok 
megfelelni. Ezek a megfelelések sokfélék, mert 
az emberi művelődés egész fegyvertárát igény
bevették. Mikor azonban megjelent a földön a 
názáreti Mester , a megfelelések néhány alap
vető t étel köré sorakoztak az ő tanításaiban. 
Azóta közel kétezer esztendő telt el. tudomány, 
okoskodás, életrétegzödés, stb. rengeteget fej
lődött, e megfelelések alapjai azonban Jézus ta
IlÍtásaiban ma is felÜlmulhatatlanok. 

Már az Ótestamentum is sokat foglalkozik 
a gondviselés kérdésével, hiszen az egész ótes
tamentumi történet-filozófia ezen az alapon áll. 
Mélyebben azonban csak Jób könyvében és né
hány zsoltárban érintik ezt a kérdést. A2. Ötes
tamentllm lezárása után az ú. n. rabbinikus 
judaizmus három egymással mereven szemben
álló csoportra osztotta a vallással foglalkozó 
bölcseket. A sadduceusok az emberi szabadság 
legtúlzottabb formáját hirdették , az esszénusok 
viszont ennek éppen az ellenkező véglete, a. tel
jes sorsszel'űség mellett kardoslwdtak, mIg a 
farizeusok a kettő között próbáltak középútat 
tartani: hirdették az ember szabadságát és fe
lelősségét, ugyanakk or azonban Isten minden
hatóságát és gondviselését is. Nll:gy?n ha~o~
latosak ezek az álláspontok a mal Ilezetelter.e
sekhez , mindössze legfeljebb a szövegezés mas 
ma. de a lényeg ugyanaz. 

J ézus a személyesen gondviselő At~~ fog~l
mával oldja meg a kérdést. Ennek a kIJeleJl~es
nek a megértéséhez tudnunk kell, hogy rnllld 
máig kisértenek azok a megoldási elméletek, 
melyek szerint 1 Isten csak megteremtette a 
viláaot mint az 6rakészítő az órát, utána azon-

o ' 't" .... legfe" ban nem törődik vele, az maga o IS Jar, . 
jebb ha valami zavar áll elö, akkor avatkOZIk 
ismé't bele a világ folyásába, mint ahogyan .az 
órakésútö megjavítja az elromlott órát (delz-
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mus) és 2. nem Isten kormányozza a világot. 
közve'Uelli.il. banem a természeti törvények l me
lyeknek összessége az isteni gondviselés (pan
theizmus). Ezekkel az elméletekkel szemben Jé
zus a személyes és állandóan gondviselő Atyá
ról tanított. Ebben a hitben fordul mindannyi
szor Istenh~z és kéri az Ö segítségét, valahány
szor élete fordulópont jaihoz ér (Mt. XL 25, 
XXVI. 39. és köv. Mk. I. 35, VI. 46, Lk. m. 21, 
XI. 1, XXII. 32, Jn. XI. 41, A~V. 16, XVII.) s 
ugyanerre buzdít ja tanítványait is (Mt. VI. , 6, 
9 és köv. VIT. 7 és köv. lX. 38.) . Ebben az er
telem ben kéri Istentől a mindennapi kenyeret 
(Mt. VI. 11) és hogy ne vigyen minket kísér
lesbe (Mt. VI. 13.). 

Jézus szerint Isten maga műveli, hogy a nap · 
süt és az eső esik (Mt. V. 45), Ö táplálja az 
ég madarait (VI. 26), Ö ruházza fel a mezők 
liliomát (VI. 28 és köv.). Isten kormányozza 
az emberi életet is, elárasztva áldásaival jókat 
és gonoszakat eg'Jaránt (V. 45), gondoskodik 
testi szükségletekről is (VI. 25), különösen pe
dig azokról, 'akik . első sorban az Ö országát 
munkálják (VI. 33). A pogányelvvel szemben, 
(Cicero: "Magna dü curant, parva negligunt") 
Jézus határozottan tanítja, hogy Isten még egy 
verébbel is törődik (X. 29) s még hajunk szálai 
is meg vannak számlálva (X. 30) .Azzal az el
mélettel szemben, hogy sorsunk előre meghatá
rozott s mi csak bábok vagyunk valami hatal
mas bábjáték színpadán, á llandóan kiemeli a 
választás , törekvés és elhatározás fontosságát 
az emberi életben (Mt. VIT. 13, 21, XIII. 45, 
XVI. 24, XVIII. 3 stb.). Ama pogá.ny filozófiá
val szemben, hogy csak tetteink eredményei si
kereink, vagy bukásunk, mely már itt a földön 
bekövetkezik, Jézus kiemeli. hogy igen sokszor 
éppen az igazak szenvedik a legtöbb üldöztetést 
itt a földön (V. 10 és köv.), hogya szerencsét
lenség, mely minket ér, nem mindíg I sten bűnte
t ése rajtunk (Lk . XIII. l-5) s hogy az isteni 
gondviselés a földön, illetve a földi életen túl is 
sz~madásra 'von egyéneket és nemzeteket egy
arant (Mt. XV. 31 és köv.). 

Mindezeket az Isten atyaságáról szóló tanítá
sa~ támasztják alá. I sten atyánk, mert ő teremt 
nunk~t .. s lehe.tetlen azt gondolni, hogy megte
remtesunk utan magunkra hagy, ha mi jó fiai 
vagyunk , azaz hiszünk benne és parancsai sze
ri~t élünk (Mt. VII. 11. VI. 25.). I sten tudja 
mirc van szükségünk és gondoskodik rólunk. ' 

M!.ndez azonban nem azt jelenti, hogy az em
b~r olbetett kezekkel várja, hogy az isten i gond
v~sel.és mindent elvégezzen helyette. Mt. VI. 25 
S7..e.:mt: ,.Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek 
~elol , ~it egyetek és mit igyatok stb." nem azt 
J~le~b , hogy ne dolgozzunk meg ezekért, hanem 
kl[e)e~e~t?n az aggodalmaskodás lelket és testet 
~égbemtó gyá.vaságától óv. Saját maga is pél
dat ad erre, hiszen fellépése elött hosszas lelki 

vivódásokon, felkészülésen és aggodalmaskod' _ 
sokon esik át, azonkívül pedig fellépése ut ' ~ 

d \ .• k' an IS 
~on .?san e ore I:erveli teendőit. {Mt. m . 13 
es kov. Mk. l. 14. es köv. Lk. XlI. 50. Jn . IX 4 
XVll

t
' 4}t' A .hkasonla tokban és parabolákban' i ~ 

erre .. am , nu or, a hamis sáfár ról (Lk. XVI. l 
és kov. ) , a szolgaknak adott girákról (XIX 12 
és köv.). a talentumokl'ól (Mt. XXV. 14 és kŐ ) 
és a balga szű~ekről (XXV. 1 és köv.) t a: í·t. 
N~m azt mond~.a, ~~gy. ~la Isten az ég mada
ratr.a és a mezok hltomalra gondot visel, akik 
pedig nem gondolkoznak. nem vetnek és nem 
~ra~nak , akkor ,az ember se tegye ezeket , hanem 
lllka~b azt .t~mtja, h?gy az ember tud gondol~ 
kozm, vetm es aratm, gondolkozzék, vessen és 
a rasson hát , annál inkább megsegíti őt Isten. 
Vesd ~I g~bonádat és, ~érdd Isten segítségét , 
hogy erlelJe azt arataslg , mert bizony hogy 
Isten segít sége nélkii l nem lesz abból ai-;tás. 

Elítéli azonban J ézus azokat. akik csak föld i 
dolgokkal törődnek és csak földi szükségleteik
ről gondoskodnak. Igy a bolond gazdagot. aki 
mondotta volt: "Én lelkem, sok-sok javaid van
nak sok esztendőre eltéve, tedd magadat kénye
lembe, egyél, igyál, gyönyörködjéL" Persze, 
hogy azt mondja rá az Isten: "Bolond. ez éjjel 
elkérik a te lelkedet tetőled , amiket készítettél 
pedig, kiéi lesznek?" (Lk. XII. 16 és köv. ). Azt 
mond ja hát J ézus: "Keressétek először Istennek 
országát és az Ű igazságait." (Mt. VI. 33.). 

. Etz az utolsó tanítása oztán útat mutat ne
künk is abban a sok ösvényü kérdésben, hogy 
milyen mértékben és hogyan munkálkodjunk 
mi , amikor Isten gondviselését ki akarjuk ér
demelni. Először Isten országát kell keresnünk 
és annak igazságait s utána. ennek a fényében 
kell munkálkodnunk. Ha pedig ez a mai olvasó 
elött csak kegyes frázisnak látszik. hadd utal
junk a lélektan azon megállapításaira , melyek 
szerint a lelki alátámasztás sokkal fontosabb. 
mint maga az erőkifejtés . Nem a munkaórák 
mel,1nyisége. még nem is a munka anyaga ered
ményez maradandó értékíi munl.át . hanem a 
lelki felkéstülés. A legkitünöbben feJszereIt mü
helyből sem kerül ki jó munka. "ha a munkás 
nem örömmel. meggyőződéssel és szeretettel 
dolgozik benne. A legjobban fejszereIt hadsereg 
sem arathat győzelmet, ha katonáit el nem tölti 
valami szent lelkesedés, melyet magasabb esz
mék keltettek bennük. 

István király hagyhatott volna maga után 
még nagyobb, gazdagabb és hatalmasabb or
szágot, mint amilyen a XI. századi Magyaror
szág volt s goudoskodhatott volna utódjána k 
nevel éséről a legrészletesebben. ha a gondvise
lés nem segíti ezt a népet. ha időrő l-időre fel 
nem lelkes ül magasztos eszményekél·t. ha nem 
tud felemelkedni megpróbált esztendeibell az ál
dozatosság csúcsaira, ak kal' ma már nem lenne 
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magynr llCP és I.n .. m közelegne ismet teljessége 
feló a magya r bIrod alom. 

Aldjuk I stcn nevét és legyünk hál ásak gond
viselóséért, ugya nakkor azonban ne feledkez
zünk meg nrról sem. hogy c lösz~r az ~,or.~zágát 
és anna k igazságait kell keresnunk, eloszor esz
mei, lelk i alapokat kell építenünk s cs~k azután 
mondhatjuk el l1yllgodt le le kkel: ,.MeglOdultunk 
az új magyar ezer év felé !" 

Szcllt-Iványi Sándor 

ERDÉLY 

Az erdélyi ballada. 

El'déb 'hen II tizclllt n. tOllik százaiiban egy pré
dikúlor ta nított, D:hid ]?er ell c, lllllagyllr unitá
ri:r. lFl us nlyj a, nk it mn lII:ir, tíJ! mimlen fe lekezeti 
SzcIIIIIonloll, HZ eg~'etemcs mngYllrs:ig mértékével 
kell Illí' rniill k. A tyJn sZlí sz kézmh'es volt, anyja 
!lemes IIwg:"lI r nsszon:.', fajt,ík cg~'esültek benne 
halh atatlal! crili, lyisliggé, D.ívid Fere nc pedig 
nemcsa k Yll llúst al1lpitott. nemesnk katolikus és 
reform á tus ellcnrelekkel ha r colt, hanem ki szen
, 'edctt lIl IIgáljól egy halhatatlan IIIngy a r életr or
mli t is : a balladát.. Kesőbb IHlPvihigra kerültek a 
csodálat os szekely néllbll ll adák, Erdél)' ma gyn r 
IlelUi llCk va ll oIll.isai az é lctröl, a h alúlról és ti vi
I:ígröl. Ezek a Ita lhlltatla n költ.eIlHin~'ek is azonban 
CSilI.: azt bizon~' itj li k , hogy II ba ll ada min:i1unk 
több :1 Iloéz is llél, mugyar e letforma, 

Va lalIii cm ber Fölötti fe;ilötIési láz tis szell emi 
merészség f ütötte Dávid F erencct. Nem birta szel
lem i fe j lödését lezá rni, megmcreviteni, egyre me
részeb11 cs ílcsok fcIC s ietett s a fejlőtIés szellcmi 
örőmclÍrt "ú IIatta a tragéd iát és a hnhilt is, Balla
dn i élcf vo lt ez, ... Erdé ly nagy mngynr szellemei 
vlI bulJ tlll ll y ien It balladn merész ítt;hira tértek: 
AJl:íczai Csere .,.i nos, l\1iszióUalusi K is 1\1ik lós, 
Kő rös i Csoma Slindor, II Bolyniak és a többiek A 
maJ,l"y:tr S7. (',lIelU legmcrészebb erőfeszítései, leghi
zasnbb lentliiletc i grdél)'bcn tiirténfck, szellemi 
~ I(ise i .lIl ind cn itliHJCn hátrlln ciii re rohaptllk az örök 
Il,:"fl ZSlIg nevéhen. H nC1ll törődtck a TIlUl:llldó gan
esokkn l és lIk ndúlyokknl. 

AII:iezai Cser e J ános minteg:.' ké1szaz esden
esztelHlövei IlIcgehizte Széc1ltlnyi htvlín lelki re
for ~n I Cl':eit es n. k ultú rn e lllzet ről IIlkotott gondo
la~:t t..1\hsztilt f'l lus i Kis· i\lik lós dol gos, művelt cr
del YI J)olgársÍlgot. Ilkart ter emteni akkor midőn 

H, Sz~lIemi és tá rsndalmi meg merevedés é,:eit élte 
Erdch ' D • • - , .,. , - ·'k . . .. ' , " el'I C ) ' 1 IOso ' a leglobb gyog:.'szert 
hozillk " hll trlln áldozt á k fe l eg"elli életüket mint 
~ ~:llJ a dlli mcrcszck, s JICld:it t~rellltettek n:inden 
I ~,ok Ill HKYlIrjninll k. t.lctiik, á ldozatuk és ulúköüli
suk szervesen IIZ e rt! clyi fü hlbííl nőtt , 8 burmilyen 
Ill essze utakrll ls Itmdültck, nl. e rdc!y i fü ldhöz tér
tek "i~sz~ , Alláezll i Cser e Jlin08 és' l\lisdótfalusi 
~~ I s 1\IIkl08 ny uga tról tcrtek hnza, nyugatról, ahol 
Jolélhen éM mcg!Jccl;iilésbclI ejtek. lI!il;dótfalusi 

U, Eo X I X.8, 

)\"is !\!ik.lb8 irj!l, hoJt.Y 8ell:'illllll1811 fcjedchneknek 
s 11 Illl llannk t1ohtozoU u 11 "0111(1 ,·,,· ., " ., 't. ,_ . k' ' , I II !J, illI· 
'or tarK?lIca ... ~.1 ,~ollilk a 11Cn"1.t MzálliHiÍl rll., AplÍczai 

Csere ,llIlIOMt orukro hcfoltlldtilk volna. II nyugati 
cgyctemek, tie ha ll l\úll i 80r1;0t. " .. "k E , ., b , , . -tt ' " .... ~ r e y en e-le..., Clói lmlnl, ezert. tértek visszlI" 

Erdely nemcsak It IIlHK3'l\r hull"'u· ",k , _ " ". lanCIlI 
~ m~g!nr hu segnek ',s ~, ~~I,~je. Legen dás hö ség 
e It f~ali.lnll fi h~ v~llakl kozuluk Eurima biirlnelyik 

SlIrkan 8zell cIIII kmeset gyújtüt.t., haza hozta. Fiai 
~IIZ tl ll~ lelel,kel tértek "lsszlI s ha halsor!! sujtotta 
oket , e lIllen akkor rn gnszkotltnk legjohba n föld. 
jükhüz, A tri:lIloni lIéke ut:in is Er.lélyben hang. 
zott Fc l e l őször, hogy VIIIl aIIi és vállalnI. 

A mer esz szellemi hősök, a magYllr szellem 
k"ton:ii most se hiányoztak, A hal:ílos beteg Ba
lázs Fcrcne. gyorSIln 'elégette mar8.llék ti.\'eit, hogy 
t'g~' magY:lr filiu sze ll emCt IlIcgrerormulja, Nevte
le li Illagyurok vitllnlta k és folytattak esztendőkön 
keresztiii emher t. tir lii , lí ldozatos munkát a közös
ségert. MlIg~' llr szellemi fo lytonosság ez, mely 
mcgt'oghnt:ttlun és kiirthatatJlllI s liJlPen ezért kü
lönb mindcn erőszakIlá l , hazugs !ig nál es képmuta
tlis naI. 

Sohascm tagadhatjuk Illeg helső kallcsolatun
kat ErdeIlyel, az erdlily i mag)'ar ballatl:iva l és az 
erdéb i hfi séggel. Ady Enilre irti! Ertlélyrűl: "Ma
gYllrság és emberstig zama Un, hite, lelke Erdlily, 
tc 1\lag:.'arorszlig vagy, 8 ha Magyarországra van 
még sz iiksége a l<~öldn ek, te m eg marad sz nekünk", 
A háború végen írta czt Ad y Enti r e. "égzetek és 
tragédiák árnyek:iba ll s küzvetJ ellül hal:ilá előtt 
egy erdéh'i refornuitus parókiára, az ertlélyi ma
gyars:ígba akart visszatérni, De nelll felejtettük 
e l intését, s ny ugodt sz ivve l jelenthe!jük, hogy 
Erdélyt bevül , szívünkben és szc llemüukben töret
lenül megiiriztük, 

Feja Géza. 

KÖI-lYVEK 

JÓZAN MIKLÓS; 

A fejedelem és • papJa. 

Az Unitárius :trtesítő sajtó a lá rendezi JÓzall 

!\liklós püspöki vikárius, nlajlitó szerkesztőnk dol· 

gomuli közül azokl\t, melyek Jállos Zsigmond erdé

lyi fejedelem IIIn ~'1lSzto!'l alul.jával és papjúuak, Dá

vid Ferencnck személyih'cl roglulkozlI1lk, 

Néhány , 'álogatott egyhúzi beszédet, tallulnuinyt 

és ótlát adunk kőzre csoko rba gyűjt"e, hogyallagy 

fejedelem születése lIéb'l'suízados c, 'fordulóján ez

zel is áldozzunk ellllékC'.lcte el őtt.. 

Híveink minden bizolInyal ~jZereteUel fogadják 

clgondolásunkat C-s támol,'1I.tják törek"é!'lünket, 
. , •. , '''meg A ta nulmúllykötct az (Isz fo yamulI Je CIll . 



KRÓNIKA 

A Duna-Tiszamenti unitárius 
egyház kör. 

Az 1902. évi főtanács elfogadja F erencz Jó
zsef püspök javasla t át, hogy a Kirá lyhágón túli 
egyházközségek ből "Dun3-Tiszamcnti egyház
kör" név ala tt új egyházkör alakítassék. A fő
tanács felruházza az új egyházkört mindazok
ka l a jogokka l, mel~kkel többi egyházkör eink 
bírnak. E határozat alapján a Budapestre 1902. 
évi november hó 23-ra egybehívott ülésen a 
Dml(J,-Tiszamenti egy luizkör megalakul és első 
vezetőségét is megválasztja : espcrese Józan 
Miklós budapesti lelkész, aki ezt a tisztséget 
azóta is betölti, egyházköri felügyelő gondnokai 
báró Daniel Gábor, a Képvise lőház alelnöke, Bu
dapest és Kovács J ózsef t églagyáros, Hódmező' 
vásárhely. 

A Duna-Tiszamenti egyházkör, mint a ma
gyarországi unit árius egyház kilencedik egyház· 
köre sorakozott fel a nyolc régi kör: kolozsdo
bokai, aranyostordai, küküllői , marosi, székely
!<ereszturi, udvarhelyi, felsőfehéri és három
széki mellé. Már a világhábonít megelőző ev
tizedben hű sáfára volt a Duna- Tiszamenti 
unitár ius gondolatnak, s esperesét , Józan Mik
lóst , egyházi közügyigazgatónak is megválasz· 
tották. 

Az egyházkör i közgyülésekre készült esperesi 
jelentések hií képét adják a fiatal, de fejlődő· 
képes kör életének. Sa.jnos, hogy egyházunk 
egyeteme nem mÍllden vonatkozásban ismer te 
fel a problémákat, s az egyes gyülekezetekben 
a lelkész és tanítói személyi vá ltozások gyako
ri,sága, a komoly és tervszerű munkát megaka
~alyozta . Az 1907. évi köri közgyűlésre előter
]esztett ,espel'esi jelentésében Józan Miklós pa
naszkodIk azokra a testvérietlen t ámadásokra , 
melyek egyházu nkat a testvérfelekezetek részé
ről érték. Célkitűzést és hitvallást ad ezekben 
a röv~d. mC!ndatokban, pedig: "mi a békesség 
evangelIu,om,t nem harci riadóval hírdetjük, ha
I\~m ~~elIdseggel és önmegadással : s ebben őt 
ko.v~tJ~k a Mest~rt, ki az ő békességét hagyta 
mlnek~nk : nem ~gy, mint a világ adja. Ne há
borod]ek meg azert a ti szívetele 1!:s ne féljen !" 
--:- ~arab~s István egyházköri jegyző, hódmező
v~~rheIYI lelkész , akinek munkásságához fű
zodtk az egyházkör területén két unitárius t em
plom felépítésének a munkája: Hódmezővásár
helyen és Dunapatajon ; .1906-ban mint az Uni
tár:i~s .Egyház c. lap mellékiete adja közre: "Az 
UIll,tanzmus helyzele az Alfö ldön" c. t anulmá
n:tat: melyben az alföldi unitárius misszió ne
h~zseg~ire ~utat rá. Sajnos, hogy az egyház
kor het unitárius felekezeti iskolája, részben 
a mostoha kÖl'Ülményeknek, részben az egyház 

altal is támogab~tt áll ami szekuralizál6 törek_ 
vé~eknek,._ a fuzesgyarmati kivételével, mely 
m~g ma IS derekasau áll ja a sarat -rend 
nund áldozatul esett . , re 

Az ~I?yhá~köri ,munkát megbénította az 1914. 
be~l k ~tort vll~~~ab~:ú, mely az egyes fiatalabb 
szo~yanyok ~ozul , tO~?et örökre megpec!:5ételt. 
Az os~o~as után U] fe ladatok elé állittatott 
~ e~y~az~or, s az alföld i mi!:5szió kérdése egy 
k~sse hatter.J;>e szorult, a Budapestre és környé_ 
k~re menekult s ott letelepedett erdélyi unita_ 
rtusok sorsa mellett. 

Ami~or , az o~szágha~á: mesterségesen emelt 
o~zlopRlt acsoltak, a Klralyhágón inneni unita_ 
rl~us ~agára maradt . A t rianoni Magyaror
szag terulete egybcesett a Duna- Tiszamenli 
eg~dl~zkör. t~~~~etével , sőt az egyházkör régi 
szorvanyru kozul elvesztette a Szatmárnémeti 
Nagyvárad, A md, Temesvur vonalat, mely ~ 
megváltozott körülmények következtében a ko
lozsdobokai körben élte tovább életét , A buda
pesti g~üleke~et, ,me}y az ~gyh~zkör magja volt, 
s egy klSS~ mmdlg es ma IS, leanyának és gyel'
mekének tekintette és tekinti a vidéki már ön
állósult gyülekezeteket, hatalmas változáson 
ment keresztül. Az erdélyi menekült unitár ius 
vezetőréteg itt t elepszik meg, s a budapesti 
gyülekezet újjászervezett negyvenkét tagú pres
bitériuma va!óbrut unitárius és magyar ér téket 
jelentett, A budapesti lelkészi kar sz{tma is ál
la.ndóan gyarapodott, a tényleges szükségnek 
megfelelően. 1920-ban, amilwr a hódmezővásár
hely i egyházköri közgyűlés egybegyűlt, Budil
pesten Józan Miklós mellett Bíró Lajos a má
sodlelkész, llódmezövásMhelyen Bambás Ist 
ván,Füzcsgyunnaton Kincses László és Polgár
di ban K ozfna Zoltán lelkipásztorok állnak őrt 
a nyáj mellett. Az említett egyházköri közgyű
lés 1920. július hó 4-én Józan Miklós esperest, 
püspökhelyettesi hatáskörrel ruházta fel, mert 
ft megváltozott körülmények következtében az 
érintkezés Erdéllyel teljesen megszakadt. 
Ettől az időtől kezdve az egyházkörre, mely 

egyházi életünk törvényes rendjében a másod
fokú hatóság szerepét töltötte be, s mint ilyen 
a tör ténelem folyamán mindíg ér tékes és ered· 
ményes feladatot t udott betölteni, a harmad
fokú szerep is a vállára hullott, melyet altarva 
nem akarva, vállalnia kellett. A püspök helyet
tes mellett egy egyházi jntéző bizottság miíkö· 
dött, mely a fontosabb egyházi kérdéseket meg
beszélte, s egyben a csonka ország területén élő 
egyházi tanácsosokat is egybegyűjtötte. Ez, ft 

tanácsadó test ület készíti elő 1923-ban dl·. Toth 
György egyházi tanácsos, neves un itárius .!!gy~ 
hazjogászul1k mun kálataiban azt a szervezett 
szabályzatol, melyet az 1923-ban tartott egy
házi főtanács ('I fogadott 52/ 1923. sz. Il .. ~ 1ll?!Y 
a mega1akílandó s azóta is miíködő UllItán us 
Egyházi Igazgató Tanács jogalapjál biztosí-
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totta. Az Unitárius Egyházi ~gazgató . 'r:~J?á;s 
1924. évi jlmius hó H-éll ta~~]a .ala~~,lo ule~t! 
melyre a csonka ország t~ruleten elC? e9Y~a~l 
tanácsosok nyertek meghIvást, s kleges.ntes 
folytán azóta több alkalommal bővült. A Buda
pesten megtartott alakuló gyűlésről az U~1itá
ri us 1!:rtesítö 1924. évi június hó 15-iki szamá
ban ezeket olvashatjuk; "Ennek a szervezetnek 
végleges megalakitása azért volt .fonto~,,, me~ 
ez fogja képviselni a Magyarors:agon elo U~ll
tá riusok érdekeit a magyar konnany, a testver
egyházak főhatóságai . angol és amerikai unitá
rius szervezetek előtt. A mi Igazgató Taná
cSUJlk mint a magyarországi unitáriusság egy
házi iÖhatósága, azt a szerepet tölti be, amit 
eddig a !{oIozsvárt székelő E. K. T., illetőleg a 
főtanács . Attól - fájdalom - most - lélek
ben soha - , de admini sztráció szempontjából 
el vagyu nk szakítva s éppen ezért, hogy az egy
séges szervezetben egészséges életet élhess~n 
ideszakadt egyházkerületünk, a Magyarorsza
gon élő főtanácsosol< t llgjaiból megalakult az 
Unitárius Egyhazi Igazgató Tanác,s." Az ala
kuló közgyüléscll a püspöki vikárius Józan Mik
lós mellé világi elnökké mcgválasztották d1·. 
Hajós Béla egyházköri felügyelő gondnokot. A 
tisztikar t agjait a következőkben állították ösz
sze : titkár Bíró Lajos lelkész, egyházi jegyző 
Barabás István lelkész, világi jegyző: dr. Dézsi 
Ferenc, jogtanácsos dr . báró Daniel Gábor. Há
rom állandó bizottságot alakítottak, melyeknek 
elnökeivé az alábbiakat választották: pénzügyi 
dr. Mi/;ó Gábor , nevelésügyi dr. GotItárd Zsig
mond, jogügyi d,'. Tóth György. 

Az Unitárius Egyházi Igazgató Tanács ele
inte alkalmilag, később évente legalább négy 
alkalommal tartotta és tartja rendes üléseit, 
szükség szerint többször is. 

A megalakult Igazgató Tanács mellett, a Du
na-Tiszamenti egyházkör tovább folytatja a. 
maga életét s egyházköri közgyűléseit, hol több, 
hol kevesebb érdeklődés mellett tartja meg, s 
az elmult időben egyszer vagy többször a kö
vetkező helyeken ülésezett: Budapesten a Ko
háry-utcában és a Misszió Ház templomában, 
Polgárdi, Hódmezövásárhely, Füzesgyarmat, 
Déveványa, Debrecen, Pestszeiltlőrinc. Az egy
házkör világi vezetésében az elmult idö alatt 
az alábbi változások történtek. 1920-ban Józon 
Miklós esperes mellett Kovács József téglagyá
ros,. hádmezövasárhelyi gondnok, egyházunk 
egyik legáldozatosabb fia és dr. Hajós Béla, nr· mil~,iszteri t anácsos, a budapesti egybázköz· 
seg elso alapító gondnokának, dr. Hajós János
nak ,na t?llik be a felügyelő gondnoki tisztet. 
Kovacs Jozsefet még az egyházkör megalakuJá
sakor választották meg i d. báró Daniel Gábor 
országgyülési képv ise lővel egyidejüleg. akit e 
tisztében dr . II ajós Béla követett. A huszas 
évek derekán az egyházkör felügyelő gondnoki 
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k.ara, n:egújult. ~925-ben dr. Hajós Béla lemond 
t1.szterol s .~~elyebe ,19~6-.b~n Dime-ny Mózes m. 
kir. postafolgazg~tót allltJák, aki e munkakört 
s?,k áldozattal viselte 1934.-ig, amikor tiszté_ 
r?llemondo~t. 1927:?en Kovacs József, akit pat
riarcha !<~raban, ~o:el a századik esztendőhöz 
az egyhazl és a kozelet terén szerzett érdemei 
elismerése~l Magyar~rszág Kormányzója m. kir. 
k~rmány~o~anácsossa nevezett ki, elhunyt, s a 
kovetkczo :v~n , 1928-bar>:. válasz~ják meg he
lyére. (ll'. 1)lt~z K?zm~ Gyorgy, . kir. közjegyző. 
m. kir. kormanyfotanacsost, aki e tisztét azóta 
is lankadatlan buzgósággal és példás érdeklő
déssei tölti be. 

E soroknak nem lehet az a feladata, hogy egy 
egyházkör életét részleteiben ismertesse, csak 
azokra a kapcsolatokra akar rámutatni, mely 
jogi és személyi vonatkozásaiban egyházkörün
ket és Igazgató Tanácsunkat egybekapcsolta. 
Az Igazgató Tanács tagjai egyházi tanácsosi 
minőségükben tagjai voltak az egyházköri köz
gyülésnek, de mint harmadfokú fórum, annak 
felette is állottak. A harmónia a két testület 
működése között a multban mindíg felismerhető 
volt, s egymást megfelelően kiegészítették. 

Minden bizonnyal mélységes szomorúsággal 
fogjuk végigolvasni ezt az alább következő név
sort, melyben emléket állítunk nevük felsorolá
sával azoknak a derék unitárius embereknek, 
akik mint egyházi tanácsosok a megcsonkított 
ország területén hunyták le örök álomra szem~
ket és találták meg földi nyughelyüket. Emle
kezetüket kegyelettel szívünkbe zárva fogjuk ... . 
megorlzlll. 
1919. 

id. báró Daniel Gábor dr.J a magyar képvi: 
selőház volt alelnökeJ egyházköri felügyelo 
gondnol~. 

1920. k . . 
lI1(tlatúlszky G1JörgyJ v. országgyűlési :epm

selő d1·. Vrnwssy lIfiklós m.-i1tiszteri tanacsoSJ 
a David Ferenc Egylet alapító elnöke. 

1921. . . t 
dr. Székely FerencJ ny. igazságügym~,msz er, 

a budapesti egy!uíz}cözség nagyérdemu. g01ld
nol~a. 

]922. . ,. lel 
ld Molnár JánosJ ny. 4dámosi umtanu.s T.: 

kész~ dr. Kozma. Jellő~ ny .. kórházigazquto, Ká~~ 
rök Sandor, mimsztert t~macsos, Vrmossy 
mán pénzverdei iguzgato. 

1923. ,,. 'os dr 
Székely FerencJ ny.· műszaki ott;lI.acs J ClIS· 

Költő Gábor kúriai b-író, volt egyhazl ;f!fer
N 

' 
, • ",. df· Kaah agy 

egyházunk 'lIagyerdemu. ta,,, •. ;., viseU-;' 
György iigyvéclJ v. orszaggyules"l .ep 
1924. "t ' 

lszlay Gábor ·intéző, volt egyltcizköri fo ana-
csi képviselŐj Arad. 

• 
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.1 92 7. 
Kovács Józsel t églagyáros, egyluízkö,"i lel

iigyelő gOlld~Io.k, !Jódn!ezövásá~·hely .. dl': Vass 
jJiUdós ginmazmmt. tanar, megblZott vallasok.ta
tÓllk, jCaposvárott . 

1930. 
Balázs Fer(mc dr. posta igazgató, szór-vány

gOlld1l0klwk, Miskolc, BQrbély György ny. ta
lIár Zalaegerszeg, Szellt-Ivanyi Józse/ ny. já
r ásbíró, J(islJest, Szent-Iványi I stván postmnes
ter volt egyházi jószág-igazgató, Vámospércs, 
0 1'bók Mór ny. tanítóla,>pzö intézeti igazgató, 
dr . Pálfy Móric Any. földtani intézeti igazgató, 
budapest-i egyházközségi gondlwk. -

193.1 . 
Bofát János ny. postalölelügyelő, Szolnok, 

Gál//y Já110S ny. szőlészeU és borászati igaz
gató, Eger. 

1932. 
Borbély Sándor ny . siketnéma intézeti igaz

gató Vác, dr. Ny iredy Jenő ny. egyetemi tanár, 
a bl:.a.apesti egyházközség gondnoka, az Unitá
rius Misszió Ház Bizottságának elnöke, dL lo
kodi Sándor Balázs ny. honv. lőtörzsor'vos, dr. 
Vnnössy Károly ügyvéd, Gyula, dr. Molnár 
Jenő ügyvéd. 

1933. 
Pál Fe'renc ny. tan/eW,gyelő, Székely lJ.lózes 

Jiy. erdő/őtallácsos, egykori dévai szórvány
gondnok, Sillczky Géza ny. tanár, Keszthely. 

1935. 
Faluvégi Áron ny. 1JOstalőtallocsos. 

1936. 
Gál Miklós ny. lelkész, a budapesti egyház

közseg lelkésze, később pénztárosa, v itéz F el
szeghy János üyyészségi elnök, szórványgolld
nok, Pécs, dr. Hajós B éla ny. ?niniszter~ taná
csos, főgondnolc helyet tes, Szent-K irálly i Zoltán 
ny. honv. hu.szárezredes. 

1937. 
Kincses 

gyarmat. 

1.938. 

László ny. unitárius lelkész, Füzes-

, 

dr. Iván LászlÓ leU,ész, az Unitárüts Értesitö 
szerkesztője. 

1939. 
dr. Dézsi Ferenc küriai bíró, (IZ I gnzgató Ta

nács világi jegyzöje. 

19<10. 

dr. VT1nössy Gyula ny. kereskedelmi iskolai 
i gazgató. 

Tudjuk , hogy ez a felsorolt harminck ilenc név 
talán nem teljes összcfoglalója azoknak az egy
házi tanácsosoknak, akik a csonka orszag föld
jében tértek meg örök pihenőre. s ha valak it 

• 

, 

~'~kelejtettiink, olvasóink szíves elnézését kér
JU . 

.. Nem. voltak egy~azi tanáCSOSOk, de feljegyez_ 
zuk meg az . n lább~~k neveit is . akik munkássá_ 
gukkal emlekezetuket az unitárius történelem 
lapja i ~a fe lirtak; 

1925. herceg szerémi Odescalchi Arthur aki. 
nek alapitványa felhasználásával vásár'Oltuk 
meg a magyar kuti nyaraló telkét. 

1926. Perczel PerenC?1é, sz. level{li Kozma 
FLóra, az Unitárius Nőszővetség alapítója el-
nöke. ismert írónő. ' 

1928. Lőli Jenő ny. főerdőtanácsos a debre-
ceni leányegyház e lső gondnoka. ' 

1929.özv. B eniczky Gáborné, sz. gróf Bat
thyány llol/n, a vértanu min iszterelnök leánya 
a budapesti egyházltözség nagy jóltevője. ' 

1929. vitéz Shnéllfalvy 1'ihamér m . kir. tábor. 
nok, a székelység egyik nagy fia. 

193/f. Bodoczy Gábat máv. főművezetö, a bu
dapesti X. kerületi szórvány alapitó gondnoka . . 

Ha számba vettük azokat, akik elhunytak, 
nem lesz érdektelen felsorolni azoknak nevét 
sem, ak ik ma az Unitárius Egyl].ázi Igazgató 
Tanács tagjait alkot jak ; s mint egyházi taná
csosok, tagjai a Duna-Tiszamenti unitárius 
egyházkör közgyü1ésének; 

A nevek után feltűntetett évszámok a meg
választás évét jelzik, ott, ahol ezt megállapíta
nunk sikerült. 
dr. Adám Dénes ny. járásbil'Ósági elnök, Buda-

pest , 1909. 
Á rkossy Zoltán O. T. I. vezető, Soproll, 1920. 
Barabás I stván lelkész) Budapest, 1912. 
Barabos8Y I stván ny. k1Í1-iai- bh-ó, Budapest, 
Bartók Géza lelkész, o1'8zággyülesi pótképviselő, 

Polgárdi, 1928. 
Bel~e Mózes ny. szIv. elemi i skolai igazgató, Bu

dapest, 
dr. Benczédi László a Magyct1" Nemzeti Bank 

főellenörc, Budapest , 1921., 
B.irÓ L ajos lelkész, Hódmezővásárhely, 19.24., 
Botar Imre ny . főgimnázillmi t(llU;", Budapest, 

1931., 
dr. Csil~i Gábor körlelkész, 111. kiT. kormány-

16lcwácsos. Budapest, 1921." .. 
Csip/rés OdölI töTvéllyS=éki twwcselllok, Buda

pest, 1933., 
CSOllgvay Géza ny. járcisbírosá.gi elnök, Bala-

tons=epezd, 1909., . 
Da niel Gabal' baró dl'. ügyvéd, a.= OKU. Jog

((macaosa. Budapest. 1915.) 
Dor1,:o Béla lel/;él/::, Fiizesgyannat, 19;'0., . 
Del'zs!! [Ct.llmán Ily. glt::dasfÍgi i$kOla; iga.=gafo. 

Debl·ecell. 1933 .. 
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dr. Egyed Jdl/os árvaszé1.,"i üZ1!ök~ Debrecen, 
1920.} 

PercIICZ Józse! központi missziói lelkész, Buda-
pest, 1937'J •• • • 

dr. Gál Jelló kir. közigazgatasl blTO, Budapest, 
1931., . . . 

dr. Gáspár f,lózes ki r. törvényszékl blTO, Buda
pest, 1939.} 

dr. Gelei Józse! egyetemi nyilvános rendes ta-
náT, Szeged, 1923., 

dr . GOInbos Jállos községi főjegyző, Ocsa, Pest 
vármegye, 1909.} 

dr . Gothárd Kalmán ny. h. államtitkár, Buda-
pest, 1916.} 

dr . Gotluird Zsigm(Y"ltd ny. h. államtitkár, Buda.
pest, 19oo.} 

Gyarmat/II!} Mózes ny. et(lőfőtan~cs~8J ~p .. 19~lJ 
Győrfy I stván v. (eol. tanáT, a Penztntezeh Koz

pont /őtiszlviselője, Budapest, i91f/'J 

dr . vitéz Gyulay Tibm' a Kereskedelmi és Ipar
kamara főtitkára, Budapest, 1933.) 

dt. Imreh Dénes kir. közjegyző, Miskolc, 1931., 
Imreh József ny. erdélyi főszolgabíró, Alsóaa... 

bas, Pest 1Il.~ 1901'1 
Jakab József ny . erdőfőtanácsos, Bp., 1910., 
dr. Jak ab Zoltán kiT. kőzjegyző, Balassagyar

utat, 1920., 
dr. Jakabházy Zsigmond ny. egyet. nyilv. r. ta

nár, Bp., 1910., 

Józan Mi/dás leU,ész, esperes, püspöki vikárius, 
felsőházi tCtg, Bp., 1900., 

Kelemen Béla rendőrfőkapitányhelyettes, Buda.
pest , 1931., 

dr. Koncz János lcözségi főjegyző, Csepel, 1931., 

ajtai Kovacs József szfv. elemi iskolai igazgató, 
Bp'1 1933 ., 

Kovács Kálmán gimnáziumi igazgató, tanügyi 
főtanácsos, Budapest. 

cZr . Kovács Sámdor orvos, Bp., 1909., 
vitéz Kozma Fe"enc ny. altábornagy, Bp., 1939 ., 
dr . vi téz KOZ1na György kir . közjegyző, ut. kir. 

kOrmÚ)ly/őtallúcsos, Bp., 1928., 
dr. Kozm{, Jenő ügyvéd, nt.. kir. 1cormányfőta.-

11aCSOS, Bltdapest Székesfővúros törvényható
sági bizottságámtlc örökös tagja, Bp., 1928., 

Lcin ló JálIOs ny. m á-v. főfelügyelő, Bp., 1933., 
dr. vitéz Láz(Ír János ny. miniszteri tanácsos, 

gyárigazgató, 8 p.,! 983., 
Magyari M,',ú ly volt lapszerl,esztő, Bp., 1889., 
dr. lttájay Dezső Itir. Icözjegyző1 m. kir. kor

mányfötamícsos, Kaposvár, 1916., 
Mátél/y Domolw l:I mÚ'lszteri tamicsos, ny . m. 

I.ir. 1/CII ::üyyiyazyutó, Rákosliget, Pest vár
megyc, 1909., 
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dr. Mikó Ferenc ny. államtitkáT, egyházi Jö
go·ndnok-helyeltes, Bp., 1923., 

dr. M'ik6 Gábor ny. bankigazgató m. kir. kincs-
tári főtanácsos, Bp., 1923., ' 

dr. Mik6 Lajos pénzügyi főtanácsos, Bp., 1931., 
Nagy Sándor lelkész, Kocsord, 1940., . 
dr. vitéz Nyiredy Géza miniszteri osztálytaná_ 

csos, Bp'1 1931., 
Orb6k Ferenc ny. egyetemi kvesuor, Debrecen, 

1889., 
Pethő István vallástanító lelkész, Pestszentlö

rine, 1935., 
Péterl!y G"lJula ny. elemi iskolai igazgató, Kis

pest, 1933., 
dr. Putnolcy Lászl6 miiegyetemi nyilvános ren-

. des tanár, Bp., 1931., 
id. R édiger Béla ny. szv. főtanácsos, Bp., 1915., 
dr. Sándor Ákos ügyvéd, Szolnok, 
Szász Domokos postafőfelügyew, postafönök, 

Gyula, 1933., 
Székely Ferenc ny. s. hiv. igazgató, Bp., 1916.1 
Székely János ny. főmérnök, Debrecen, 1903.1 
Szentan-nai Sámuel ny. gazdasági iskolai főigaz-

gató, Karcag, 1914., 
Szent-Iványi Sándor vallástanító lelkész, teol. 

m. tanár, Bp., 1938., 
dr. vitéz Szinte JállOS miniszteri tanácsos, máv. 

igazgató, Bp., 1933., 
Tanka Sánd07' ny. cillategészségiigyi főfelügyelő, 

Szombathely, 
dr . Tóth György kúriai bíró, budapesti tb. 

gondnok, Bp., 1909., 
dr . Török Géza kir. törvényszéki bíró, Bp., 
dr. V eress Gábor az Ibusz vezérigU$gatója, m. 

kir. kormdnyfötanácsos, Bp., 1939., , ... 
dr. V eress Pál egyetemi nyilvános rendktvult 

tanár, B1tdaptist, 1933., . 
dr. V el'nes István Tdr. ügyészségi alelnök, Ny t 

regyháza, 
dr. Zsakó Andor kir. törvényszéki bíró, Bp.,. 
dr. vitéz Zsakó Gyula kir. törvényszéki tanacs

elnök, Bp., 1931., 
dr. Zsuk6 István igazgató főorvos, m. ·kir. egész-

ségügyi főtanácsos, Bp., 1911. . 
mrdekes ha számba vesszük a hetvenegy J,e

lenlegi e~házi tanácsost, abból ~ szempon~:~ 
hogy egyházi tanácsossá 1~20 e.lott, vagy het 
választották meg. Megállapl ~~l:':tJuk '~"Z:etten 
venegy egyházi tanácsos kozul h~ bb n az 

. . . . t' "ket mar a a egyhazi tanáCSOSI tiSZ segu d'l ' Ma 
időpontban nyerték el! amikor .E:ll~it ;:nn. -
gyarország között hatarsorompo a , 

. O·meny 
Az Igazgató Tanácsnak ké.t ta~Ja, l abás 

Mózes 1934-bcn és Szent-IürállYI h~~r~ ná 
Gusztáv százados 1940-blm, aki egy azl a -





GÖllczy Sámuel székesfővárosi tanár, 
ifj. Gvidó Béla szerkesztő. 
Győrfi István P. K főtisztviselő. 
l~czeffy Gábor posta tiszt. 
ifj. Józan Miklós főmérnök. 
Kádár Ferenc M. F. T. R. kapitány. 
Kereső József ny. tábornok. 
Kisgyörgy Aran üzemfelligyelő. 
Kisgyörgy Sándor törvényszéki tanácselnök. 
dr. Koronky János kir. járásbíró. 
Kovács Kálmán tanügyi főtanácsos , gimn. ig. 
vitéz Kozma Ferenc ny. altábornagy. 
László Domokos székesfővárosi tanító. 
dr. vitéz Lázár J ános ny. miniszteri t~nácsos, 

vezérigazgató. 
Lőrincz Dénes ny. polg. isk igazgató. 
~Iárkos Jenő miniszteri tisztv iselő . 
Máthé Kálmán főmérnök. 
Mózes István banktisztviselő. 
dr. vitéz Nyiredy Géza miniszteri osztály tan. 
dr. Pethő Mózes detektív. 
Rédiger Károly tanár. 
dr. Sándor Jenő rendőrkapitány. 
Sigmond Sándor székesfővárosi adófötiszt . 
dr. Simándi Tamás táblabíró. 
Szabó Dénes kereskedő. 
dr. Szabó István postafelügyelő. 

dr. Szász Mihály törvényszéki bíró. 
dr. Szent -Ivány i József ügyvéd. 
Szent-Királlyi Andor miniszteri tanácsos. 
dr . vitéz Szinte János máv. igazgató, miniszter i 

tanácsos. 
dr. Veress Pál egyet. ny. rendkívüli tanár. 
dr. Zsakó Andor törvényszéki bíró. 

Tisztelet beli presbiterek : 

ajtai Kovács József székesfővárosi elemi isk. ig. 
László János ny. máv. főfelügyelő. 

Fejér Domokos ny. elemi isk. igazgató. 
Gyarmalhy Mózes ny. erdőfőtanácsos. 
Péterffy Gyula ny. elemi isk. igazgató. 

Az egyházkörben , amint már említet!tük, az 
átalakulás perceiben négy gyülekezetünk élt, 
Blldap.esten a Koháry-utcában, Hódrnezővásár
~telyt .es Ii' iáesgyarmaton templom, PolgáTdiban 
Im~?az. varta a hívek seregét. Ma az egyházk6r 
te~leten, ahogy a fent i beosztáshól látjuk nyolc 
gyulek~e~i. kő~pont dolgozik . hogy a csonka 
haza umtarlUsal lelki szükségletét kielégitse. 

Az Egyházkör területén létesült 1923-han a 
b~d~pes~ i .U~litarius Misszió Ház angol és ame
r~k~l ullltarlus testvéreinek áldozatos támoga
tasavaI. A Misszió Ház temploma a második 
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u!li~árius. templom a magyar fövárosban. Ala
plto lel~~.sze:. dr. Csiki Gilbor. A Misszió Ház 
vagyoIll ugyeit egy választott bizottság int· . 
mely ,munkálkodásáról az Igazgató Tanács~:~ 
tesz Jelentést . 
~ erdélyi menekülte"k két helyen építenek 

haJlekot m~.~uknak. Elobb Debrecenben 1928. 
ban szentel]uk fe l az unitár ius imaházat mel 
k!seb~ t~mplomna~ is be.illi~, melynek létrejö{. 
tet nehal debrecem Szabo Jozsef és Zsófia test
vére~: ~rőkhagyó~ ~e~es .~Idozatkészsége tette 
lehetove: .A. pe~tvldekl elová~osokban letelepe
dett wlItarlussag Pestszentlorillcen az állami 
lakótelepcn ébred legelébb öntudat;a, s mivel 
a külső körülmények itt a legmegfelelőbbek 
itt épül fel a székely hősök emlékezetére szen: 
telt templomunk az állami lakótelepen 1937-ben, 
E két templom és a körülöttük kialakult gyüle
kezetekben erdélyi menekült híveink találták 
meg lelki épülésük hajlékát. Az előbbi létrejöt· 
t ében dr. Csiki Gábor. az utóbbiéban Pethő Ist
ván lelkészek munkáját kell fejjegyeznünk. 

Az ország két egymástól távolfekvö végében 
gyulladt fel az elmult esztendők folyamán az 
unitárius eszme lángja s talált termékeny ta
lajra magyar népünk lelkében. Két új unitárius 
templom és két új unitárius gyülekezet hírdeti 
Dunapatajon. és Kocsordon, hogy az unitárius 
evangélium ereje, nemcsak táplálni, de éltetni 
is tudja az érette áldozatot is vállaló magyar 
népet. Mindkét {lj t emplom székely atyánkfia, 
Szinte László székesfővárosi műszaki főtaná· 
csos művésziesen szép alkotása. 

A t emplomok és gyülekezetek mellett, az egy· 
re t erebélyesedö egyháztársadalmi és mozgalmi 
munka jellemzik az egyházkör gyülekezeti éle
t ét. A budapesti egyházközség diákotthona he
lyett az UnitárillS lUissz'jó Ház állít fel .~iákin
ternátust , mely a Szükségnek megfeleloen hol 
kisebb, hol nagyobb lélekszám\;lan várja.~ 
~gyetemi és főiskola i jfjúságot. Az egyhazkor· 
nél egy esztendővel idősebb Dávid Ferenc EgJf
l et _ elnöke: dr. báró Dani,el Gábor, - ma IS 
tovább folytatja értékes tevékenységét, s .elő: 
adásai komoly eseményt jelentenek. Az u~o~b~ 
években egyre szélesebb mederben ren.?e~. vlde~1 
vándorgyüléseket is. Az Unitárius Noszovetsep 
a karitász szolgálatában fejti ki ~Ido,zat~s. teyc: 
kenységét _ elnöke: Józan :Mikl~sne , fotItka: . 
dr. vitéz Nyiredy Gézáné, pénztaros : Bara~ 
Istvánné _ a kiilönféle ifjusági mozgahl1:B:k .e~ 
egyesületek: Brassai Sámuel Ut!itá~ius !fJus~!!~ 
Egyesiilet az egyetemek és föisk~~ak Ílatal]a1 
_ elnöke ifj. Bartók Géza, okI. kozga::da. - a 
Pm'czelllé Kozma Flóm Unitárius Le!J.1Iyegy!et 

á ' " ,5 JaIIOS ZSlg-_ elnöke Varga Istv Ime - a oJ., . . ' 
, " cs'lOka otordm mOlld cser1 .. ~eszcsap«t - para . . . . 

lVm'ess Akos mérnök - a Konferellcll:s ,!,Cll?C1 

_ elnökei dr. Szabó István és Szent-lvany~ Sa~' 
dor _ mind hasznos és eredményes fiunkat ve-
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lek abMn a körben , melynek foglalkoztatá· 
~:~~ alakultak. A Heltai Gá~:p~r. Bibliakör .
elnöke DiméJl!{ Mózes - ,~ B~~o1ll Fark:~ Sa~n· 
dc' Iparosok es Kereskcdok KO/'e - elnoke Btr
t /011 Lajos - az Unitárius lmtmisszió - elnö· 
k~ dr. Tóth György oly~ mozgalmak, melyek· 
nek értéke megmutatkozik. 
Nagyjelentőségű a budape~ti egyh,ázközség 

1936-ban vásárolt magyarkuh nyal"alótelepeJ a 
Szentábrahámi Pihenő, mely évről évre fejlődve 
és gyarapodva, valóball szociális. hivat~~t tölt 
be amikor szegény gyermekeket Juttat JO nya
raiáshoz es az unitárius öntudatot ápolja, ami· 
kor a vidéki szórványok unitárius fiataljait 
egybegyűjti , s otthont ad a különféle konferen
ciáknak. 

Az mlitcÍ1'ittS Él"tesítőt is az egyházkör lap
jának tekinthetjük, hiszen annak esperese ala
pította 1922·ben. s célkitiízéseivel annak előbb· 
haladását szolgálja. 

A krónikás feljegyzi, mert az egyházkör éle
tét is érinti, hogy a magyar rádió elsőizben 
1929. február bó 17·én közvetített unitárius is
tentiszteletet Koháry-utcai templomunkból, mi
koris a szolgálatot Józan Miklós püspöki viká
rius és Péterfy Gyula énekvezér végezték. 

A Duna-Tiszamenti egyházkör élete mellett 
az Unitárius Egyházi Igazgató Tanács életében 
is történnek változások. dr. Hajós Béla lemond 
tisztéről s helyébe az 1928. évi szeptember hó 
28-án tartott ülés ·dr. Mikó Ferenc igazságügy
miniszteri államtitkárt egyhallgúan főgondnok
helyettessé választja meg. Az alakuláskor fel
állított három álland6 bizottság is átalakuláson 
megy át, s ma egy allandó vegyes bizottság mű
ködik, mely havonta tartja üléseit s készíti elő 
az évnegyedenként egybeülő Igazgató Tanács 
tál'gysorozatát. E bizottság tagjai ma a követ
kezők: elnökök: J ózan Miklós és dr. Mikó Fe
renc, e lőadó: Ferencz József, tagok: Bartók 
G~za, dr. Csiki Gábor, Szent-Iványi Sándor, lel
keszek : dr. Gál J enő, Kelemen Béla, vitéz 
Kozma Ferenc, dr. Mikó Lajos, dr. Veress Pál 
egyház i t anácsosok. 

A csonka hazai unitariusságnak ez a két szer· 
ve, ~ ~~ltban é~ékes munkát végzett, s ha a 
remenyunk szermt változó idő követelményei 
szerin~. az, Unitárius Egyházi Igazgató Tallács 
~~~.kaJa es fel~ata majd beleolvad a nagyobb 
kozosseg munkaJába. a Duna-Tiszamenti uni· 
t~rius egyházkör régi nemes hagyományaihoz 
~uvel~ tovább folytatja azt a munkát, mely az 
Itte~l egyházközségek között az együttmunkál. 
kodast es összetar tást erősíti . Az őszön tar
tandó ülésen olyan tisztikart kell adjunk a:.: 
egyházkörnek, hogy a választottak a hivatás
t~d?-t magaslatán áUva. egybázköri és főható. 
sagl .von,O:tkozásban .egyaránt a legalkalmasabb 
képViselőI legyenek a Duna- Tiszamenti unitá,-

~iu s törekvé~ek.l~e.k . . Tck i.nte~lel arra, hogy az 
~sszes egyh~koQ. tu.zlvlselok mandátuma le
~.árt ~, dl'. vitéz Kozma G!'öl'&'Y egyházköri fel
ugyelo gondnokunk megblzatasának a kivételé
v~l , I~em lesz érdektelen felSorolni azokat a 
b szt segeket. melyeket az egyházköri kőzgyiíié. 
~n kell majd betöltenünk : esperes. egyházköri 
Jegyző. egyházköri közügyigazgató. egyházköri 
pénztáros , valasztandók a lelkészek 50raiOOI' 
egyházköri felügyelő gondnok. egyházköri jog~ 
trulácsos, továbbá választandók az alabbi bi
~ttsál?0k és biroságok : nevelésügyi bizottsag 
e~ ~I~loke: (3-7 .ta~%~l) .. e~yházköri fegyelmi 
bl:osag, . e~ egy~azkorl kozlgazgatasi biróság, 
mmdegYlkebe ket rendes és két pótt agot kell 
választani, felerészben az egyháziak. felerész
. ben a világiak sorából. 

Engedje meg az örökkévaló egy igaz Isten, 
hogy reményeink valóra válván, a kilencedik 
egyházkör t estvértelen, magányos élete meg
szünjék és soha el nem feledett nyolc egyházkör 
t estvére mellett élhesse tovább életét a magyar
országi unitárius anyaszentegyház nagy csa
ládjában. 

Ferencz J ózsef. 

ERDÉLY 

I:sák VOl/wkos bencédi unilát'úts s::.ékely ga,:.
da, ;j{ljrit l.'ötteménlJét s: (lI)al j (l. a;; erdélyi mct' 

g yo ,-sáU f cliér cu!}há.:i P e/Ü! i-emlék'-i line pélyén 
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János Zsigmond cserkészei 
nyári táborozóson. 

A cscrkcszMborokuak egyik irilUyító gondo
lnIa: (, maDyar f ili i smerje l1WIJ IlCIzcijú t . 

E zl a ... elvet IlI rtotf uk s7,cmiiuk e lölt. Ilm ikor 
c~ :wn tllnk 10. IIng ytiibol'u t II }~ch' idck cg~.-ik hUM
tá t ki .. fulll j n mellett \'crlii k fe l. Herelke II Sajó 
cs II Murú llY öss7.c fo} Ylís:ím'l! feksz ik. Gömör vÍlr
mcg yéb.!Il . 'J'úborhcl ~' liJlk il l\rurÍtny me ntén lerűl 
cl, 11 kÜ1.séglől (; perc nyi iimísl'lI. VcHillk swmben 
f('s l ői, mCl"edek sú kln! fl l. nluttunk erős zúgással 
buk ik alu ,'gy dzc;:;és. 

JÓlsa Oyula feh'tlek 

.. . Erre . fl S7.é!J, I'otnnntikus helyre érkezett meg 
Juh ns l -cn hus7.0nll égy cserk ésdiÍl, lelkében a tá
?ori é l~ t s7,Ópsége lltúu n\16 vÍlgyukozússal. Hogy 
dyc l1 k HI lét sdnnlllul tudtunk csuk túborbn szállni 
Il~~ llak okil i, il lIlIIi kör iilmények között nem kel i 
l.Jo vcl.Jbcu i S IHt) l' l e l ll űHk, Akiknek ,l son; mcgengcd
t c~ hOlrr vo ltiuk jöjjenek, azok lllindelleseire fc-, 
It:Jlheletlcn óhnéuyekkel gazdngodtak. 

I . j"e l.emelő \"olt muga az a tudat, hogy olyau hc
. ~ cn . tli bOl'oY-hulunk , !\luel YiJt öseillk "éro öntözött 
~\'SW1AHlokoll kc r es7.tiil _ de a melyet ezelőtt két 
c"vel Ul~g csa k IIllm'óllcl látha ttunk volna. Soh a
~~ :~ l l ll.dJ ll~ clfclOj!Olli kil'undulúsaiukat: R ozs-

~ , K ru8zua horku t , l\ fe nyvesekkel bor"tott Ok'· . 
hcg vct (1286 )" I or ( I ' " - m, cs u puratlan S7-CpSÓgŰ aggteleki 

k
( om l~.lI heg~· i) barJu ll l;Ot. P or tyawsaink sora n fel-
r< reSluk Snjó"öl1 .. I ' 1 goS M " " '" 101' IS, ti 101 annIlkidején igllzsá· 

~ .~ uh:n$l kirúln l11k meglanltoth az urakat a 
",ZI'gcn~' J01J1J:.g "' . ' < cliiilé ~ . ) \ erOJtékes muukitjáuak megbe-

",,,,r(l. 

De lúborunk11'lk e . k k '· . lelt. • II mct;a o l"l lyeke emlékezte-
.1 I lmgYllr Ulult r a hnn(lu . r '" .. 

7-én iinuf'I1f:It " k ' \ I ( oponlJu IS: Juhus 
u mcg né"udóllk, .. · Z . d 

maJ;~'U J" k in\ ly FI' tl iS h ' H . ' "UllOS .. s Igmou 
400 ti \' !! .. édon i 16 " 1" ehso fe jed elme sziilet ésének 
Idill Uli ö k 'dv:; J,II ., ZÚ~1.I~feh:oní.S i iilluepségiin · 

t (' I eg~ h [1.<I.1 \' lIllkovol kérliik II 1\fill-

~,,--
U, ~ Xix.. 8. 

(~c"l,hlll~t: "J ó Uri~.ten, tekints lI07,1.1tnk . , .". "Ke
g~clollcl o.l.nlékeztunk meg /l l. Ő orszÍlgl{HIÍlr61' II 

Illi é~ lulklls"m~re~ s1.ab.lldsúgúullk dilld ttlúról é~ a 
IUllg) lll' nemzeti lolet vedelmezö e r,I "" f . d I , t 't" ó U~L Oje 6 eOl-
s",g mega a lH lISII r I. E, .. ti túborl'-'····nk I I ó '1. •• I ' .. \1 \I o." 1)0.1" 
Cel IS Uli o em Ck.111ek szentelt'·,k 'k" 

•• •• H tk t . • VI .lrtuS urunk 
gyonyor u a n ml 6díljlÍnnk magllszlos l .. 
mellett. . langJllJ 

tl'~lbortiizoil1k e.1 min.~lig nagYS7Á1lllú veudégse. 
reg IIIlogll1la, likak velunk eg>"iill ,I" ··tl k 
t , I 

'f'" k .. ru C cser· 
t Sli ro IIIIl '011, do velünk eg>'ütt ,not '1' t'k k ... yen II erez c 

&7.0 ' nt II komol y I)er(leket is, IImelyekbell a' lé 
Iyi székely test'vér IcIke sy-ólt (I letvirléki z en -
'e s/vérhez. 1IIouynr 

VnlÓl.Jan Illeghll tó volt az a S"í'.crotet menyei 
miuket Beretke apraja-nagyja köriilvett: Er "1 
l I "t· k" .. ro II te y ro IS "oszolLiJtet 1;011 lllol1danunk jótevőink· 
llek.! 1'or)l.aIIY~IY MMfJ i' őnngYflúgimuk cs Gérecz 
L aJOS taJllt.Ó Ul'nak, akik a túuorhel y szÍ\'cs útell' 
gedés/h'el é~ munk/lUk úllu ndó lelkes tú mogatúsÍI
"lll jÍlrultnk hozy-á lúbOl'o'I.Íls u nk s ikeréhez, 

11/1 idoi ' l1agytábol'lll1k mél"1cgct a karj uk felúl
líhwi . rövi dell ennyit mondhatunk: Sok szép he· 
IY,~ll jiL r tlluk, sok (lJ·tékes tapasztalatot gyiíjtöt
tunk össze - minden vouutkoY-ílSbllD - többet tud

f·,mk odlli cserkészeillh-lIek, ulÍ'lIl fJolldolluk. 
Minde7.eké l,t nZOHbun II jó Jsleu után oz Iti/iM· 

Tius tárM/(lafoJlll/ok kell hiliÍls .szívvel köszönetet 
mondUlluuk. 11miért lehetö"é tette erkölcsi és anya
g I iúmoglltílsú"al ezt 1\ feleHbetetlcniil szep tábo-
rodls t. 'vitéz Nyiredy Szabolcs. 

SZERETETMUNKA 

Mayyark,dl flyaraltatásra ad(/ko::tak: 

Lekvárt: özv. Bárdyné, Barabás Istvánné, Buzogány 
Annn, özv. Ráduly Jánosné, özv. Nyh'ő Gézáné, J ózan 
Mikl6sné, özv. Költő Andrásné, HegedQs Szilárdné, 
Polgár Lipótné, Kolb Antalné (1 bödöny) , Belováry 
Istvánné, Schcy Enrőné, Szöke Dánie l, Barabás Irma, 

Varga. Is tvánné . 
C"'.;rl)t: Lawner Károlyné, Vidor Ruppcrt Mlksá.né, 

Fazekas Zsigmondné. 
FlJ::o/ék.f6lét : Hiiutler F crenené, Nagy Istvánné. 
Lisztet: Fazekns ZSigmondné. 
P tl/2t: Lawner Károly és neje 120.- , vitéz Vadady 

Albertné 10.-, Barabás Istvánné 10.- , ÖZV. Ráduly 
Jánosné ~._ pengőt. B(/r(l!ló" /"t v(ilm6. 

A gyenlleknyal"altatás javára az cgyhbközségl 
pénztár útján adakoztak 1940. évi jan. l. élJ májulJ 31. 

közötti Időben uz alábbiak: Vlll'ga J ózsef Dunapataj 
l P , Ifj. Ctidmadla. Ferenc 10 P, vi téz SzJnte Gábor 
2 P , Kádár Ferenc l P, Pap Jenö 5 P, Kuti Károly 
2 P, Lux Emő 3 P , Budntokl SZÓrvány 3 P , dr. Sükösd 
Sándor l P, vitéz Szinte GAbar 2 P, vltóz Kozma. l'~e
rene 10 p, Engel Györgyné 20 P, KIlIIk István 5.50 P, 
BIlrabá-a I l1na 4. P . Osszcscn 76.~0 P. Kilszönjük a szl· 

ves a dományokat. 



HIVATALO RÉSZ 

Az 1940- 41 iskolai esztendő vallástanítási beosztása. 
Kedves Atyánkfia I 

Szeretettel értesítern 1940--4 1. évi vallástanítási beoszlásunkr6\ az alábbiakban. Egyben 
közlöm, hogy iskolai évnyitó Istentiszteletünket szeptember 8-án reggel 9 Órakor tartjuk Koháry utcai 

templomunkban. 
Az unitárius vallástanítás a rendes tanítással egyi dőben veszi kezdetét. Kerjük szíveskedjék 

gyermekét már a legel sO vall ás~r~ra ~lküldeni. Bárm ~lye.n vallástanítással kapcsolatban felmertilö kér
désben szívesen szolgálunk felvllagosJtással a lelkészI hIvatalban személyesen vagy te lefonon: 117-529. 

Budapeste ll : 

I .• Attila-u tca 1. úilami g imn. kedd d. u. 2--5-ig . 
II., Medve-u lca 5. polg. isk. szerda d. u. 2--5-ig. 
I L, Lór {mtffy Zs u ~.súnll a- ulcn 3. r e f. leány-

gi mn. csak lll'. i ntózet növendéke i J'6szé re, csütörtök 
d, u. 1- 2-jg. 

III., Lajos- u tcn 1. polg. isk. csü tö rtök d. u . 4-
G-ig. 

IV., Cukor -utca elemi leá nyisk. kedd d. u. 4-
6-ig. 

V .• K olHlry-ulca eg yházi tnnácsterem, kedd d . 
u. 4-7.ig , csa k II középfok ú isk olák fel ső osztillyos 
Ilö\'endéke i sWuuira. 

V., Kohín'y-u tca egyhilzi iroda . vasárnap d. e. 
10-----lJ · ig elemi iskoliHwk, 12-1-ig csak ipa rost a
Ilonc és vidéken la kó bejti r6k r és7..ér e. 

V., Szemere-u tca 3. e lemi isk. csü tör t ök d. u. 
2---4.-ig. 

VII .. Bnresay-uteo :1. állnm i gimn. péntek d. 
u. 3--5-ig . 

VllI., DllgonÍ<.os-ulcu 17. el emi isk. szenia d: u. 
2- S-ig . 

IX., Ba kMs-tér 12. ele mi isk. s·te ,·da d. u. 2-
5-ig. 

X ., S l'.Íl l'.ndos-utca 6. polg. iskola .kedd 'd. u. 4-
5-ig. 

X .. 8 7.ont L ászló-tér 1. ]Jol g. iskolu hétfő d. u. 
2--5-ig 

X .• Üllői -út 118. elemi isk. szerda d. ti. 5-{i-ig. 
Xl .. l"ehérvári-út 10. !Jolg. iskola kedd d. u. 2-

4-ig. 
XIII .• Gömb-Il len 53. elemi filliskola, péntek d. 

u . 2---6-ig. 
X.I V., Aj tós i D ürer-sor 3i. Er7..sébet nóiskola. 

esa k az int ézet llö\Teudék~i SÚllnúra. péntek d. u. 

á--6-ig . 
XIV .. A réna-IH 25. polg. leá n risk ola. sMmbat 

d. u. 2-5-ig. 
XIV .. E g ressy-u. 69. elemi isk. héUö d. u. 

3--5-ig. 

Pestvidéki városokban: 

fi ud a rok. később megÍl !lapított he lyen. növen
dckek fi Kohúr y-u. lelk e!lzi h ivatalban jelenten
llők he. llarabílS I sh' Íln lelkésl'.llé!. 

Bud ul)cstkörnyóki növendékek ta llít ása vidé ki 
la kóhelyükön kcddon, fel vű ll.va az. egyes bel ~Tek en. 
A növendékok Dudapcstell II Koháry-utcn i le lke
Sl'.j hi" atalba n jelen tcn dók be, B a ra bÍl s I s t ván Ic l
késhné!. 

Csellel. 'I'emplom-Iér i poJg. isk. szombat d. n . 
1--4-ig. 

Dunapata j. un itá rius t a nácste r em. szombat d . 
u. 3---,')-ig. 

K ecskemét, rer. fóg imllúzium, csü tört ökön d. 
u . 2--4-ig . 

Ki~pe!;t. Huu gá rin -u. II . sz. elemi isk. I)óll tek d. , .' u. :"---:Hg. 
P eslszcu terzséhot, 1~;rz: ~obel - ,'tI i elemi isk. cf:ij 

törtök u. u. 2--5-ig. 
Pe~tf:Zel1Uö"inc . lÍl lumi JnkMel cv. Iln iUlrius ln

n1Ícf:terem. hétfő" d. u. 2--6-i g. 
P c" l;;zol1tlö,.j 1ll·-kö J" I1)·ék i nÖ"end ékck taníUisa 

lak6hcly iik ön szcrrllín. I"ch 'últva H Z c?,YCS heh~e
ken . A növe uclékck Pel!tszentlö,. i ~lC l'e .J c letltcl,~~~k 
he P et hö fst"ím telkészn él. Allnllll lakote lcJl Lal-. 

Búko!!pa lolún. Mú". telepi iskola. Ilén tek d. \ 1. 

4--í-ig. . 
U j l)csf. n . sz. J1olg. iskola. pénte~ d. u. 2-J-,g 

Szíves tudomásul közlöm, hogyatanulók nem tartoznak feltétlen(J\ abban a kero letbe~ vallá~
tanításra jelentkezni, amelyben iskolájuk van, hanem járhatnak olyan vallástani csoportba IS, me Y 
l akásukhoz legközelebb működ ik. 

B udalIcIIt, 1940. nugu sz. tu lI havúban. Barauás I st l'(i ll .~. k. 
II llitúrius Icl kestn 

, ' t " ' .'. ~t t - :I" c!llökc. II yal1ns tull t a SI ut t.u ~ ' ''' 

• U, 



HIREK 
J . ," löfizelőnl,! Arra leér-

KI'( lCS ~ •• ' " 
" ' k "1.Í\'cskedjCli :17. J!).IO. ll~r l ~ 0-
J~I • : . : ."'" és esctlcge!:l hutmlé
' I7.C!(ll;1 u l J . 1 • _. t .", 
ká l.. IUc ly l'üI leve l ben IS C~ ~~ ,. 

i ' 'IZ egylmzkozjUli, Inpunl' c mére, 'k 'k . , J"J".-,. 
. ',. ll0.400. sz. cse sz.un . .'. 

sc.g r 'bt befize tIIi. IWtc lczeHscge
~lIlJ c UJ.' ,-,. I( . úgy tudunk chlget. 
III UIC , ,. • • J 

. J J,'a'óilll( is JIlegcr l c!'l~e telllll. UI () " 

ta mogll tllul<, 
_ Kcbli Ta núcslIlIl, szokásos 

.. . " Iését szept . 23-án d. u. 6, óra
OSZI ti I'" . bIZOtt kor tartja. A neve csugyt .. .-
sti ,g szept. l7-én,. a gaz~a~agl b.-
7.OtUlág szept. 23-an ~art ~lest. ~é
r esck, illdl t vá nyok, Jelent.esek Ide
jében bcadalld6k. 

_ R{ld ió közvetítette i~t.cnlis:
telct.~nkct augusztus hó 4-e~, a~
kor I'-crencz J ózsef Itözpontl mlSz-
8ziói lelkész végezte II szol~ál(\.tot 
lis közvetiteni fog ja legkozelebb 
szeptember hó 8-án r~gg~l 9 ~ra
kor, amikor evmegnYl,tó I:tcnü~z
telelünk alkalmáva l I etho Istvan 
lelkész hirdeti az igét. 

_ J~h,jlll kirúly napjón, augusz
tus 20-lm minden unitárius tem
plomba n ünnepi istentiszteletet 
tm'lunk fl. szolwtt időpontokban, 

- Islwlai évnyitó Iswntisz tele
Uinl\cl szept. 8-án d. e. 9 órakor 
tar tjuk o. KoM I·y-u. templomba~; 
P rédiká l r ádió közvetitéssel Pelho 
Istvan vallé.stanító lelkész, 

- "~skü\'ö, llollósi F ilcp Klára 
tanlÍrnő cs dr, Nnllovfszk y Ká roly 
OI'VOS, mindketten konfereneiAs if
júsági Ü1.borunk a gilis tagjai. aug. 
ll-Cll. d , u , 6 órakor esküdtek egy
másnak ő l'ők hűséget fl. Koháry
utcai t emplomban. A szépszámú 
gyülekczet előtt Józan Milliós püs
I)öki vikill'Í\IS eskette meg a fiala I 
pÍlrt , s boldogságukra mi is l s ten 
áldúsát kér jük. 

- Jo~é jl\ Géza neves iró eikkH 
örömmel vettük át a Ma gyarol'
S7A\g c, na pilap jÚlius 5-ilU s 7ÁmlÍ
ból. Fcja Géza mindíg szeretettel 
foglalkozik Dávid Ferenc szeme
lyévei, s egyike azoknak a ma gyal' 
iróknak, a ki eICogulls6.g nélkiil ité
li meg unitárius és nmgyal' szel'e
pét. Mi unitáritlSOk kiilön is kö
szön j ll k " Az erdelyi ba llada" cimii 
szél) eikkét. 

- (};erl,{'sZCS:II)lIlullk par ancs
noksób'1iblln valtozil.s történt. I'e
Ihii István lelkész m6sirányú eg y
hll.zi elfoglaltsága miatt lemondott 
Ih.'l runcsnoki tisz<eröl és u csapat 

' 8 U. ~. X IX. 8. 

intéző bizott-'~úga az eddigi helyet
test útordai \Veress Ákos mérnö
köt' bizta meg a parancsnoki te
endők ellatasltval. A végzett mun
kára cs az eljövendőre egyar ánt 
ls ten á ldását kér jük. 

SZEMLE 

Dl'. Ger~el y Pli l: Sz(jke)y "im~
,hi rAk c, l(i.h~y\'?re , 0I,\'1I80Ink 57,1-
Vf'S fiKyelmet IclhlvJ nk. ~ mun
kll il'ójll kolo~,5\'ÚI'i kolléJ:lllmun,k 
('g)'kol'i j clf'SI lli{lkja, fl tlln~llnH.I" 
1I ~' tI !<ok 1I1litúriu,fI "'onatkoza,,.t IS 
rrJÖ II·1. TSl1I crtete!<erc alkll lm llng 
y j s;:za térilll k. 

- Ehrenström f-wi:d lell,Í!.<;z, az 
ökuménikus mozgalom egyik tit
k{u'a, néhány napos látogatást ~e~t 
Budapesten es egyházi vezetose
g ünknél is tisztel gő lát ogatást tett. 
A -protestáns együttműködés nem
zetközi szervElÍ a há ború dacára is 
szorgalmasan dolgoznak, s minden 
lörekvésük egyelőre az, hogy a 
Vöröskereszt munkájában segítse
nek. A háború közvetlen befeje
zése utání időre nagyará nyu gyüj
tés fol yik Ameríkab:m, melynek 
összegét arra kívánják felhasznál
ni hogy az európai lakosságcse
rÚ.kel ka pcsolatos egyházközségi 
és egyházi problémák megoldását 
segítsék elő, Tekintetünket most 
is mint mindig, nyitva kell tar-, 
t anunk mindenfelé. 

_ A i\1a.gyar Prof.e. .. tánsol!, Ln»
jában (I r. Szabó István cikket irt; 
Az új világrendezés és az eurÓPaI 
pl'o testántizmus címen , Érté~es 
fejtegetéseivel egyetértiink, ~ va:,
juk azt a megvlUtozott ,ar cu p~o
tes tánti2must, mely "aloban mm
den politikai kapcso!attól ~ügA'~t
lenül csak a lélek es az 19nzsag 
bes7.édére hallgatva keresi majd a 
hpesolatot az eddig ~ostoha 
gyermeki sorsban részesult ma
gyar protestántizmussal. 

- Az Orszi'tgos lJrotestáns Na
pok rendező bizottsá ga a; idei Pro
testáns Napok hijékozt.at ó pro
grammiát mar kib:<>csáj~o~.ta. Is
mertetésére majd vIsszaterunk. 

MAGYARKUT 

_ !\la g ya r lmtoll. az épülel~,k~t 
az egyházközscg gondOS vezetose
ge fl presbitél'ium hatú'l'ozata alap· 
j án palatetővel fC!dette meg , .. A 
t artós palafC!dél n.emcsak a szuk
séges követelmlmyekl~~~, felel, meg, 
hanem szép I 'ozsdavoro~ s~lIlével 
tá bor ullk kepét is szepltI: Az 
a nyagigénylési nehézségek mIatt a 

zuhanyfü rdő csak most készüJ , de 
legalább a jövő esztendőben ke
szen fogja várni !U'..okat, akik is. 
mCt felkeresik a magyarkuti tá
bort, hinni akarjuk, hogy erdélyi 
kis unitárius testvéreinkkel együt
tesen, Isten adja, hogy úgy legyen, 

- Gyermekn ytl.,raltatásunl( aug . 
10-en veget ér t. Harom táborban 
ÖSszesen 69 gycrmek nya ralt, és 
Istennek hála, baj nélkül, szép, 
eredmenyes tábOl'ozásunk volt, an" 
nak dacara, hogy a beszerzési ne
hézségek leküzdése a vezetőkre ne
héz feladatokat rótt, 

- Perczelné KOzma Flóra leáll )'_ 
egyletünk aug, 12- 20. között ke. 
resi fel a magyarkuti nyaralót 
Varga I stvánné vezetésével. 15-
20 leány talál majd csendes pihe
nést egy esztendei fáradságos 
munka után. 

- Egyéni nyaralól,at szívesen 
látunk Magya rkuton aug. 21-től, 
s napi háromszori tápIaló, egysze
rű étkezést adunk hárompengös 
napi á ron, Jelentkezni a lelkészi 
irodán kell. 

, 
VIDEK 

, 
- Pethii Ist"án lelkész, a nyári 

i dőt a pestszentlőr inci egyházköz
ség megszervezésére ford!t~tt,~ ' A 
hível.et felkeresi, az egyhaz\ torzs
könyvbe bevezeti, fclfek~ette ~z 
egyházközség anyakönyvelt, ,~ .ke: 
szül a rra hogy II pestszentlormcl 
gyülekez;tet elindítsa önállósága 
6tján. Munká jában, .a ~.í~~k ~elke
resésében presbitere\ kozul tobben 
eredményesen támogatj6.k, 

_ Bnrtók Gé'/':l dunántúli kör
lelkészünk i1'ja, - aki különben 
a nyár folyarhán töb~ alk~lo,m~al 
volt szíves buda pesti szoszekem
ken is szolgálatot teljesíten~. 
Kaposvál'otl eltemette ,k~h.lOkl Be
dő Béla dr, ügyvéd, llnll:árJ~S te~~
vérünket, a gyászoló csalad far 
dalmabnn mi is osztozunk. - . 

I • d " lelkészi lakás tatarozáSI pogrll j\I'-n)' 
köllséO'ei fedezéséhez dr. b ~l 
Dezsö"kaposvari és dr,. Jak~. ~ 
tán balassagyar mati kir. k~zle;.y, 
ző egyházi tanácsoS at~a~t ~~~ 
50:""'50 pengős adománny.a ,J ~ t 
lak hozzá. Az Úr szereti azo a , 

, ő 'l "11 munkálkodnak. akik a7. u a , 
. . 'vben 

_ DlIlUllmhljon az Idei ~ den \ 
l " .. t I·t Istentiszteletet mm 

e oszor II á . vasárnapokol1 

~asá:l~~~i sG~'::'~ ~~lkész. A hive~ 
IS, Ke f d 'Ok ezeket a lelki ""mmel oga J 
~::almakat s II ny{u'j dologidö da-



, 
, 
I 
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li a ,10-50 lélek vesz részt min· 
~e~ vasárnap nz Istentiszteleten. 

_ A 345. ST.. Jl'inos Zsigmond 
cserké.'!zc..o;apat nyári Ilagytáborára 
befolyt adományokat a parancs· 
nokság szeptemberi sZ{lm~nk~n 
foaja köszönettel nyugtáwI. Mar 
m~t fe lhívjuk olvasóink figyel. 
mét a csapat táborbeszámoló Ün· 
nepélyére, melyet valószínőleg ok· 
tóber első napjaiban tarta nak meg. 

ERDÉLY 

_ Presbiteri Kiskátét szerkesz· 
tett a teológiai tanárok közremű' 
ködésevel dr. F iklter János dékán . 
A gyakor lati célt szolgá.ló kis ki: 
adványalapját a székelykeresztun 
presbiteri kOlúercncia előadásai 
adták. 1!:rdekes, hogy magyarkuti 
presbiteri konferencjánk kapcsán 
dr. Gál Jenő egyházi tanácsos in
dítványara mi is foglalkoztunk egy 
hasonló célú kiadvány szerkeszt é· 
sével. 

• 
- Lőrinczy László, kadácsi lel

kész, középiskolai vallástanári 
vizsgát tett. Biralói különösen 
ír asbeli dolgozatá nak kiválósagát 
emelt ék ki , s örvendenénk , ha ta
nulmánya nyomtatitsban is napvi
lágot latna. Általaban az volna a 
kívánságunk, hogy teo\. tanári és 
v'allastanári dolgozatokat nyomta
tásban is köteles legyen a vizsgázó 
megjelen tetni, ami egyébként a tu
dományos munka egyik. követel
ménye. Szorgalmas és gyakorlati 
munkában is szép eredményeket 
elért lelkésztárSUllkat szeretettel 
üdvözöljük. 

- Unitárius történelem c . ·füzet· 
sorozatban - szerkeszti dr. Fik. 
ker J ános - most jelent meg 
Szenhnárlon.i Kalmán : János 7...sig
mond, az unitárius fejedelem c. 
rövid összefoglalása, mely az év
forduló alkalmával hasznos tájé
koztatást ad az érdek lődő olvasó
nak. 

KÜLFÖLD 

- R .... de I\l íu,ton a mUI'burgi 
egyetem egykori dogma tik usa el
hunyt. Nagy tudásü teológus, aki
Il.ek. baráti köre alakítja ki az első 
lepest a német protestantizmus 
megújhodása felé. Folyóirata a 
Christliche Welt _ most H. A'lu
lert profeSszor szerkesztésében _ 
évekel~ k~rel>ztü l irányjelző volt. 
Az umtárlusok 1928. évi világkon. 

ferenciáján értékes megnyitó be
szédet tartott. A Marburgban ta· 
nuló magyal' unitárius fiatalokat 
igazi szeretettel fogadta hnzánál 
s egyházunk iránt őszinte érdeklő
dést tanusított mindíg. Tanít.vá
nyai és tisztelői szeretettel áldják 
emlékezetét. 

- Loisy A lfréd a katolikus mo
dernizmus szellemi vezére, a pári
zsi College de France nagytudomá.
nyű valláslörténésze elhunyt. Iro
dalmi munkásságával leginkább 
Gá lfi Lőrinc teológiai tanárunk 
foglalkozott akadémiai előadásai 
során. Renan tanítvá.nya és Loy
son kortársa volt, aki szembeszállt 
egyháza szigorú előítéleteivel, s 
minden munkája ban az igazsag 
igazi harcosa volt. A Magyar Kul· 
túra egyik legutolsó számában dr. 
Borbé ly István jezsuita páter is
mertette munkásságát, de nem 
tartotta szem elött azt, hogy a 
nemes ellenfelet becsülni is sza· 
bad. Nem lehetett " mérhetetlenül 
hiű" az az ember, akinek tudom..a· 
nyos és Íl'odalmi munkássága a 
huszadik század elején irányjelző 

volt a protestáns, s bizonyakato· 
likus teológiai irodalom jóreszében 
is. Emlékezetét kegyelettel őrizzük 
meg. 

- Az amerikai unitúriusok heti
lapja, a Christian Register, most 
űgy latszik ujra megindult Európa 
felé. A jú.lius 25-iki számban azt 
olvassuk , hogy az unitárius segitő 
bizottság dr. Dexte r vezetése alatt , 
bekapCSOlódott a nemzeti segitő bi
zottságba, melynek célja az, hogy 
a háborűsujtotta vidékeit gyel'me
keit Európából áthiljóua Ameri
kába és ott biztonságba helyezze 
őket. A fel hívás az amerikai uni· 
t arius családolmt arra kéri, hogy 
fogadjanak hajlékukba angliai uni
tárius gyermekeket, a kiknek nagy
része az ipari vidékeken élve, \'aló
ban a legveszélyesebb zónából vol· 
na átmentendő. A t estvéri megnyi
latkozasnak ezt a szép példá ját 
ör ömmel jegyezzük fel. 

- Fuber holland lelkész, a vi· 
lágszövetség egykori titkára. levél
ben felkeresett és örömmel értesí· 
tett. hogy minden holland bará
tunk baj nélkül vészelte át II ne
hezebb időket, s szeretettel küldik 
üdvözletiiket magyu I' ismerőseik 
nek. 

- Az orosz ura lom alá került 
ES7.tol'sziig dorparti egyetemének 
protestáns teológiai fa l\Ultásiit be
zárták, am int az indokolás mond-

ja. m~.rt, célld lfu:ésci nem egyez. 
tethelok ~sszc !\. nép érdekeivel. 
Nem tudJuk, hogy 'l'ha!meisl er 
észt és P ronkus li tván lelkészek_ 
nek mi a sorsa, a kik hnzajukban 
a pozitív kereszténység harcosai. 
ként az unitárius világszövetség 
munkiijában is részt vettek . 

Az Amerikai Un ihirhUl Nüsző. 
\"(~ Iség kiiliig" )' j ol!7.tá lyúna k I~ it z
ger a.ld .~u~nll szc l"kc~ztésúlH' 1I 
m Cg".I!lIUl.I~ . \Í.\·I.II.:gycdi 1I"I-c m1(.jÍ'
nek ~lll'llt ~ I . !<za~n~ ,1I: CgP Ill lékp1.j k 
II ,bu dhllC!'; t l . t Il ltal'lUS ~l i ~szió 
!·rllz sok.oldalll lc" ékcll ységél·ö1. II 
I SIll~l"lli tl (il'. C.~iI~i Oítho l' riljs~1, jói 
lelkC",,"I,; 0outl9latok ti hit \·iIÍlgú. 
b~1 C. k~II)·\·e t. ~ -Nös "I.őye tség 
.• '1 } I.O :"" x I!:. ~. bll)JII ( A t e llgc[~' ) 
ma]II;;1 I\zamaball hasonló he~·t;ú . 
molőt olya<;hlltullk. 

- A rom(m kultuszminiszter 
rendt'letben hivta [el a lelkésze
ket arra, hogy a zsidók felvétel ét 
a kereszteny egyhazakb3 ne esz
közöljék. A szövegezésbQI nem vi
lágos, hogy a tilal,oJn, mely a gö
rög+keleti lelkészi ka rhoz volt in
tézve, a többi kereszt ény feleke
zet lelkészéhez is szól. 

~ FitL Gerold S US:1 I1 , azamerikai 
unitárius nőszövetség külügyi osz
tá lyána k elnöke, július l -én írt le
velében a következőket írja Fe
rencz Józsefnének: .,É\'i közgyűlé
sünkről irom e sorokat, a hol öröm
mel vettük kedves levelét, mely a 
magyarországi unitárius nőszövet· 
ség - üdvözletet hozta. Kérem fo· 
gadják mindnyájan testvéri kő

szöntésünket. Ebben a szomorú és 
válságos világban, gondOlataink és 
imádságOnk ott van mindnyájuk
nál, s az egek Ura hoz ti. békesség 
mielöbbi eljövete!éért fohászko-
dunk." • 

_ A lengyelo rszági nemet g ) ' jj 

leluYlt'tel<ben a szegénység és lel· 
készhiá ny mia tt sok gyülekezet 
lelkipftsztor nélkül volt. Az enek
vezér a legtöbb helyen - maga is , 
csak e.evszerű gyülekezeti tag -
is tentiszteletet ta rtott, s régi pré
dikációs könyvekből olvasott fel 
szcntbeszédeket. A világi papi szol
gála t apostoli munkáját. a német 
bevonuló hadsereg tábori lelkészei 
jegyeztek fel. s hadbavonult lelki· 
pásztorok helyettesítésére fi ma 
g uk otthon i gyiilekezeteiben is 
ajánlják ezt fi módszert. 

_ Ferencz Józ..<il'f ; A némel pro

testantizmus megújhodáslI e. cikk
sorozatAt lapunk szeptemberi s.ztÍ 

múban Colyta tjuk. 



I I tisztelelI sorrend 1940. szopl. hóban. s en 

" o L .. allt_I )ddl I 
•• pon ~h ~bn 

8101' ... . 101 V~~\ 

A) Templomokban: 
1 d.e, 9.1 S1.cnl~ l vJ\nyi S. V., KohAry·ulCIl 4 . . .. 

R' Pethő Istvan • • • • 
I ~. 22 Szent· Iványi S. • • • • J6zan Miklós 29 o • • • BarabAs István ]5.29 (I c. II 

• • Józan Miklós 22 • • • • d.c . 10 Bartók Géza II, Ilon hiri"':' Il iUlIniTI 1 
8, 15.29 d r. Csiki Gábor (Rákos- urca) • • ,,- FerenCI József • • • • 

B) KOrzc:tc:kben : 
1 d .u.4. Barabás Ish',.1n X., M:\I'.-Ielcp. ~",I. J.dil 

15 dr. Csiki Gilbor • • • • • 
q Pcslkörnytke n : 

l 15 (t c. l l Pclhö l-lv<1n PcslnenllOrinc , 
Unilérius templom .. 22, 29 • • Pethő Islván . - Szent-Iványi S . • • • • 

D) Vldtkc:n: 
Debrecen, 

1 dc. 10 dr. Csiki Gábor Unitárius templom .. 
1, • hJ!. ".1 Kereki GAbor Dunapata j 

15, 22 Kereki O;\bor Unitárius templom .. • • 
29 Kereki Gábor • • • • -

Koháry-u tcai templomunkban szept. 
hó 15·i9 csak délelőtt 9 órakor ta rtunk 
istentiszteletet. 

UNIT KÖNYVTÁR ~S 
v., KOHÁRY- U. 4. I. E . 8. 
1I\'lhn kelltlen d. e. 10- 1, rsUtti rU;kUn (l éi lI lAu 
~ :"' G és \'KSl\I'lUlll d61cHitt 10 - 'J,1 órlik között . 

• 

• • 

J 111 4 és 6nekeskUn )' ~ 
' -Ck, I nukUllpek . 

-

, 

UNITÁRIUS ÉRTESITÖ 
• Fele lös szerkaszlö éa kiad ó; Fer e ncz József 

Tarss%orke szt6; Szent-Iván y i S éndor 

Szerkes :r.töség és kiadóhivat a l 

e Udap •• t , V., Kohilry-utca 4 . Telefon 117-1529. 

Megje l e nik minden hó 1 5- én. 

EI6file tésj diJ egy évre 4'- P. 
A lap tulajdonosa a Budapesti Unitarius EgyhukOnée 

A lap . lfogad As •• Iöflzett.re kOt_l_z. 

Póké János 
szobafestő és mázol ó m ester 
mU l1kat válla l 

V., Koh6ry-u. 4. - T.: 1\ 0.671 

ÜVEOés 
porcellán szaküzlel 
Bp. I~ .. Párisi· u. 2, (Váci·u. sarok) 
T : 384-289. MAle ZOLTA/\ 

OR ES EORDÖGH 
Férfi és nő i szövetek, selymek, siffon és 
vászonárúk, Esőkabátok , Szőnyegárúk. 

IV., Petöfl Sándor-u. 3. az udvarban 

A unitárius közösségi gondolat 

hordozója 

az 

• 

"ut·mÁRIUS ÉRTESíTŐ" 

1940 évi előfizetési díját szives· 

kedjék Illielőbb befizetni_ 

-• 

Utanaküldés klzarval 

Uj eim: 

• 

• 

Nyomatou Male BrnO könyvnyollldájaban, Budapeit, VIII., 16uef-utca 61. _ Telcion : ' ·392- 59. 
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